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FORORD

Egedal Maskinfabrik A/S er grundlagt i 1934. I de første år be-
skæftigede man sig med landbrugsmaskiner og smedearbejde. I 
1948 begyndte man – på opfordring af en lokal planteskoleejer at 
udvikle og fremstille maskiner til planteskoler.

Det udviklede sig derefter hurtigt til at man kunne tilbyde kvalitets-
maskiner til de fleste forekommende opgaver i planteskolerne, og 
der gik ikke mange år før der blev eksporteret de første maskiner 
til Skandinavien og Tyskland og i dag anvendes der Egedal 
maskiner og udstyr i de fleste lande i hele verden.

I 1997 påbegyndte vi  udvikling og produktion af maskiner og 
udstyr til juletræsproduktion og i dag kan vi tilbyde maskiner 
og udstyr der dækker de fleste behov inden for produktion af 
juletræer.

Egedal maskiner og udstyr udvikles i tæt samarbejde med 
brugerne som sikrer robuste og funktionelle maskiner som giver 
mulighed for en rationel og miljørigtig planteproduktion.

Egedals mangeårige erfaring med udvikling og salg af maskiner 
og udstyr betyder at Egedal kan tilbyde den maskine som du 
lige har brug for. Vi tilbyder også individuelle løsninger inden for 
specialmaskiner.

Egedal er din sikre maskinleverandør i dag og i fremtiden. 



4

INDHOLD

JORDBEHANDLING/SÅNING/SANDSTRØMASKINER ......... 5-14

PLANTEMASKINER ............................................................ 15-33

KULTURPLEJE ................................................................... 34-52

RODSKÆRER/PLANTEOPTAGERE .................................... 53-70 

SPECIALMASKINER ........................................................... 71-73

SIDE



BEDHARVE MED SMULDRETROMLE 

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1100 – 1500 m/m

Arbejdsdybde: 0 – 70 m/m

Vægt: 110 – 150 kg

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 25 KW
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BEDHARVE MED SMULDRETROMLE 
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Bedharven forbereder så/plantebedet i et harvetræk.

Smalle vibrerende harvetænder med 5 cm tandafstand bearbejder jorden, harve-
dybden indstilles ved hjælp af smuldretromlen, som samtidig sørger for et porøst og 
jævnt så og plantebed.

Bedharven er også velegnet til opsætning af bede.



Ekstraudstyr:
Beslag for montering af bedharve og 
tromle

BEDFORMER/BEDOPLÆGGER
Bedoplægger er beregnet til opsætning af så/plantebede hvor der ønskes  
forhøjede bede.

Hæver bede op til ca. 200 m/m ved hjælp af indstillelige muldplader.

Bed bredde indstillelig 1000 – 1200 m/m.

Kan kombineres med Egedal Bedharve.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1100 – 1500 m/m

Arbejdsdybde: 0 – 70 m/m

Vægt: 110 – 150 kg

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 25 KW
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Ekstraudstyr:
Tromle

Tromle hydraulisk drevet

Plastudlægger

Kamformer

BEDFORMER MASSANO TYPE DRL/DRC
Bedformer Massano er beregnet til opsætning af så/plantebede i en arbejdsgang, 
ved hjælp af maskinens dobbelte rotor system.

Frontrotoren løsner jorden i dybden, bagerste rotor sørger for et findelt og let 
kompakt af det øverste jordlag. (roterer modsat kørselsretning).

Teknisk data: 
Arbejdsdybde: 20/28 cm

Arbejdsbredde: 125 – 210 cm

Bedhøjde: op til 25 cm

Kraftoverføringsaksel 540 o/min

Vægt: 680 – 1360 kg

www.egedal.dk



Teknisk data: 
300 til 900 kg/h damp

Dampskærme 1200 x 4500 m/m  
standard
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DAMPMASKINER
Dampmaskiner til miljøvenlig jorddesin-
fektion af så og plantebede.

Effektiv dampbehandling af de øverste 
jordlag for optimal ukrudtskontrol samt 
behandling mod svampesygdomme 
og lignende.

Specielle dampskærme for fuld udnyt-
telse af dampgenerator.

Dampmaskiner for 1 – 2 og 3 bede, 
traktor trukket eller evt. selvkørende.
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Ekstraudstyr:
Bredsåningsudstyr 1000 m/m

Kontrolsæde med beslag

80 m/m såskær

Teknisk data: 
Rækkeantal: 4-8

Sådybde: 0-50 m/m

Såskær bredde: 50 m/m

Arbejdsbredde: 1100 m/m

Sporvidde: 1500 m/m

Vægt: ca. 250 kg

Kraftbehov: fra 25 KW
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BEDSÅMASKINE TYPE 83
Bedsåmaskine til udsåning af småt rent frø som diverse rosenarter, nåletræ,  
kirsebær og bøg (maks. diameter ca. 8 m/m).

Udsåningsmængden indstilles via gearkasse med 160 gear muligheder.

Såaggregater med dybde og trykhjul for række såning.

www.egedal.dk
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Gearkasse

I marken

6 rk. såmaskine

Beholder indsatse

Bredsåningsudstyr
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Teknisk data: 
Rækkeantal: 4-7

Sådybde: 0-50 m/m

Såskær bredde: 50 m/m

Rækkeafstand: 200 – 270 m/m

Såkasse: ca. 280 liter

Sporvidde: fra 1500 m/m

Vægt: 650 kg

Kraftbehov: fra 36 KW

Ekstraudstyr:
Såkasse for småt rent frø

Bredsåningsudstyr

80 m/m såskær
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SÅMASKINE TYPE COMBI
Såmaskine type Combi til udsåning af 
de fleste forekommende frøtyper f.eks. 
ask, eg, kastanje samt straticiferet frø.

Båndsystem sikrer præcis og jævn 
udsåning.

Udsåningsmængden justeres nemt via 
maskinens gearkasse.

Såaggregater med dybde og trykhjul.

Stor såkasse ca. 280 liter.

Central indstilling for højbede.

www.egedal.dk
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BredsåningsudstyrSåaggregat

Gearkasse

I marken

Såkasse for småt frø
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Ekstraudstyr:
Rækkefordelings plade

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1000 – 1500 m/m

Sporvidde: 1300 – 1800 m/m

Rumindhold: 1 – 2 – 2,5 m3

Bugseret med trækstang

Kraftbehov: fra 36 KW
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SANDSTRØMASKINE
Sandstrømaskine til udlægning af sand og lignende på frøbede.

Eksakt indstilling af dæklagets tykkelse.

Omrørevalser sikrer sammen med udsåningsvalsen en jævn fordeling af materialet.

Kørselsafhængig dosering fra maskinens bærehjul.

www.egedal.dk
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2 M3 med sporfølgeudstyr

2,5 M3

2 M3

2,5 M3

Sand udlagt
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Teknisk data: 
Rækkeantal: C2 – C4 skær, 2 – 6  
rækker. C6 skær, 2 – 3 rækker

Arbejdsbredde: maks. 1100 m/m

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 36 KW

Vægt: 430 kg
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FUREMASKINE  
TYPE C
Furemaskine beregnet til opfuring af 
plantefure for håndplantning.

Roterende skær sikrer at plantefuren er 
perfekt ved alle jordforhold.

Variabel rækkeafstand.

Plantning efter furemaskine

Furemaskine 
skær

www.egedal.dk



Teknisk data: 
Rækkeantal: 2 eller 4

Borstørrelser: 200, 250, 300, 400 og 
500 m/m

Vægt: 350 kg (2-rækket)

Vægt: 550 kg (4-rækket)
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HULLEMASKINE
Hullemaskine for boring af plantehuller 
med stor kapacitet.

Slidstærke bor med udskiftelig skær.

Kileremstræk sikrer mod overbelastning.

Indstilleligt dybdestop.

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 35 KW
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Ekstraudstyr:
Plantehjul for barrodsplanter (gribeplantehjul)

Hyppetallerkner

Sidemarkør

Klokkemarkør

Rulleskær

Overbygning

Teknisk data: 
Rækkeantal: 1 – 4 standard

Rækkeafstand: variabel min. 500 m/m

Gummiskiveplantehjul

Vægt: 180 – 450 kg

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 20 KW

17

PLANTEMASKINE TYPE C
Plantemaskine type C er en enkel og robust plantemaskine til udplantning af  
grøntsags – og planteskoleplanter.

Plantehjul sikrer en præcis plantning samt en bekvem arbejdsstilling.

Planteaggregater med gummiskive plantehjul, stilbart planteskær, trykhjul og sæde.

www.egedal.dk
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16 gr. plantehjul

36 gr. plantehjul

4 rk. type C med 24 gribers plantehjul

24 gr. plantehjul

Gummiskiveplantehjul

Hyppeskær

8 gr. plantehjul

Gummiskiveplantehjul
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Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 25 KW

Ekstraudstyr:
Se type C plantemaskine

Teknisk data: 
Rækkeantal: 1 – 4 rækker

Rækkeafstand: min. 500 m/m

Gummiskiveplantehjul (standard)

Vægt: 280 – 660 kg
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PLANTEMASKINE  
TYPE CP
Plantemaskine type CP er beregnet for plantning af forskellige typer planter, 
speciel velegnet til plantning af barrodsplanter. Plantemaskinen er standard med 
parallelogramophængte planteaggregater som derved sikrer optimal plantedybde 
for hver enkelt række.

www.egedal.dk



Teknisk data: 
Rækkeantal: 3 – 5 rækker

Rækkeafstand: variabel min. 250 m/m

Gummiskiveplantehjul

Vægt: 442 – 650 kg

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 36 KW
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PLANTEMASKINE 
TYPE MT
Plantemaskine type MT er en enkel og robust plantemaskine til udplantning af 
grøntsags – og planteskoleplanter.

Plantehjul sikrer en præcis plantning samt en bekvem arbejdsstilling.

Planteaggregater med gummiskiveplantehjul, stilbart planteskær, trykhjul og sæde.

Ekstraudstyr:
Plantehjul for barrodsplanter  
(gribeplantehjul) (se side 18)

Rulleskær

Overbygning



www.egedal.dk

Teknisk data: 
Rækkeantal: 3 – 5 rækker 

Rækkeafstand: variabel min. 250 m/m

Gribeplantehjul

Vægt: 550 – 750 kg

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 40 KW

Ekstraudstyr:
Plantehjul for barrodsplanter  
(gribeplantehjul) (se side 18)

Gummiskiveplantehjul

Rulleskær

Overbygning
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PLANTEMASKINE TYPE MTH
Plantemaskine til plantning af skovplanter og lignende hvor der kræves en enkel 
og robust plantemaskine.

Præcis og bekvem plantning med gribeplantehjul (standard), planteaggregater 
med faste skær.

Solid rammekonstruktion med indstillelige dybdehjul.
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Teknisk data: 
Rækkeantal: 4 – 7 rækker

Rækkeafstand: 4 og 5-rækkede, 250 m/m

Rækkeafstand: 6 og 7-rækkede, 220 m/m

Planteaggregater med rulleskær

Gribeplantehjul

Vægt: 785 – 1250 kg
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PLANTEMASKINE TYPE M
Plantemaskine type M er beregnet til prikling af skovplanter, hæk, læplanter og 
lignende.

Præcis og bekvem plantning med gribeplantehjul (se side 18).

Planteaggregater med rulleskær, stilbart skær, trykhjul og sæde.

Solid rammekonstruktion med indbygget plantelager, dybdehjul og kpl. overbygning.

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 55 KW

Ekstraudstyr:
Plantehjul for barrodsplanter (se side 18)

Gummiskiveplantehjul

Forskellige typer planteskær

Stabilisatorskær
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M 7 rk.

Overbygning

M 5 rk.

Planteaggregat

M 3 

www.egedal.dk



Teknisk data: 
Rækkeantal: 4 – 7 rækker

Rækkeafstand: 4 og 5-rækkede, 250 m/m

Rækkeafstand: 6 og 7-rækkede, 220 m/m

Planteaggregater med rulleskær

Gribeplantehjul

Vægt: 1800 – 2400 kg
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PLANTEMASKINE TYPE MS 
Fortrinsvis beregnet til prikling af skovplanter og lignende med stor kapacitet.

Selvkørende med hydraulisk drift, Kubota dieselmotor.

Gummi larvefodsbånd.

Selvstyrende og trinløs hastighedsregulering.

Udstyr til vejtransport.

Ekstraudstyr:
Opfuringsaggregat for selvstyring

Plantehjul for barrodsplanter (se side 18)

Gummiskiveplantehjul

Forskellige typer planteskær

Forhøjet overbygning (plantelager)
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MS 5 rk.

MS 8 rk.

MS 4 rk.

MS 6 rk.

MS 7 rk.

www.egedal.dk
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PLANTEMASKINE TYPE JT PROFF

Ekstraudstyr:
Overbygning

Sidemarkør

Elektronisk afstandsmarkør

Stilbare planteskær

Ståltrykhjul

Skrabejern

Hyppetallerken

Teknisk data: 
Rækkeafstand: stilbar fra 60 cm

Kapacitet: ca. 800-1000 planter/time  
pr. række

Kraftbehov: fra 38 KW

Vægt: 480-1200 kg

Plantemaskine til plantning af juletræer, skovrejsning, læhegnsplantning og lignende.

Planter også i ubehandlede arealer.

Kraftigt rulleskær og planteskær.
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Elektronisk afstandsmarkør

JT 2 rk.

27
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JT 4 rk. i arbejde
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PLANTEMASKINE TYPE K

Ekstraudstyr:
Overbygning

Sidemarkør

GPS-styring

Hyppetallerken

Plantemaskine med stor kapacitet til plantning af juletræer, skovrejsning,  
læhegnsplantning og lignende.

Ergonomisk arbejdsstilling – stor komfort ved plantning med type K.

Hurtig indstilling af plante- og rækkeafstand, rulleskær og silbart planteskær.

Teknisk data: 
Kapacitet ca. 1200-2000 planter/time 
pr. række

Rækkeantal: 1-3 rækker

Rækkeafstand: 90-165 cm 

Kraftbehov: fra 45 KW

Vægt: 950-2250 kg
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K Plantehjul

K Overbygning

K i arbejdeK 2 rk.

Plantegriber

K 3 rk.

www.egedal.dk

K i arbejde
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HYDRAULISK SIDEFORSKYDNING

Ekstraudstyr:
Overbygning

Sidemarkør

GPS-styring

Kraftig og robust plantemaskine med stor kapacitet til plantning under alle forhold, 
specielt meget velegnet til genplantning i gamle afdrevne kulturer.

Kombination af rulleskær og planteskær der forhindrer stop ved plantning i ube-
handlede arealer. 

Optimal komfort ved plantning med plantehjul med elektronisk indstilling af planteafstand.

Uafhængige trykhjul der sikrer planten gode vækstbetingelser også på svære jordtyper.

Teknisk data: 
Kapacitet: ca. 1200-2000 planter/time 
pr. række

Rækkeantal 1-2 rækker

Rækkeafstand: 90-130 cm 

Kraftbehov: fra 68 KW

Vægt: 1670-3800 kg
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Indstilling af planteafstand

Hydromatic i arbejde

Hydromatic 1 rk.

Rulleskær og planteskær

Hydromatic 2 rk.

www.egedal.dk



Teknisk data: 
Rækkeantal: 1

Vægt: 1410 kg

Standard trepunktsophæng

Kraftbehov: fra 70 KW
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PLANTEMASKINE TYPE OK
Kraftig og robust plantemaskine til udplantning direkte i skovbunden mellem stubbe 
og lignende.

Planteplov med muldplove samt store tunge trykhjul sikrer gode vækstbetingelser.

Operatøren sidder godt beskyttet mellem maskinens kraftige skærme.

Planteafstand indstilles ved hjælp af tidsur med signal.

Ekstraudstyr:
Hydraulisk topstang
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Teknisk data: 
Rækkeantal: 1

Furebredde: op til 500 m/m

Furedybde: maks. 350 m/m

Vægt: ca. 450 kg

Kraftbehov: fra 50 KW
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PLANTEMASKINE TYPE H
Plantemaskine type H til plantning af højstammede træer, alle træer og lignende.

Robust maskine med kraftigt skær  
for åbning af plantefuren.

Stilbare tildækningsskrabere samt  
gummitrykhjul.

www.egedal.dk



Teknisk data: 
Rækkeantal: 2 – 7 rækker (standard)

Rækkeafstand: fra 150 m/m

Styretøj og sæde

Standard trepunktsophæng

Vægt: 290 – 550 kg

Kraftbehov: fra 36 KW

Ekstraudstyr:
Afskærmet sprøjteudstyr

Gødningsudstyr
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BEDRENSER TYPE GS
Bedrenser til effektiv ukrudtsbekæmpelse i rækkekulturer.

Stor fleksibilitet kan tilpasses alle rækkeafstande og kulturer.

Parallelogramophængte rensesektioner med dybdehjul for nøjagtig dybdejustering 
monteret med S-tænder og gåsefodsskær.

Styretøj for præcisions rensning.

Er forberedt for montering af ekstraudstyr.

Treklør

Strigler

Fingerhjul

Hyppetallerkner

Hyppeplove

Specialskær

Udstyr til frontmontering

Hyppeplove

Hyppetallerkner

Specialskær

Udstyr til selvstyring (føler på planterækken)

Frontmontering



Striglesektion 4 tands

Hyppeskær

Treklør

Striglesektion ”polsk model”

Fingerhjul Ø 340 m/m

Fingerhjul Ø 220 m/m

Fingerhjul Ø 220 m/m

Rækkeselvstyring

35
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Teknisk data: 
Rækkeantal: 2 – 7 rækker(standard)

Sprøjteskærme: 120, 140, 160, 180, 
200, 220 og 240 m/m (standard)

Tankindhold: 300 liter

Membranpumpe med armatur

Kraftoverføringsaksel

Kraftbehov: fra 36 KW
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BEDRENSER TYPE GS MED  
AFSKÆRMET SPRØJTEUDSTYR
Bedrenser type GS med afskærmet 
sprøjteudstyr giver mulighed for effektiv  
ukrudtskontrol med minimalt forbrug af 
sprøjtemidler.

Effektive sprøjteskærme giver sikker pla-
cering af sprøjtevæsken samt forhindre 
vinddrift.



Teknisk data: 
Rækkeantal: 2 – 7 rækker

Tankindhold: ca. 160 liter

Kraftbehov: fra 36 KW
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BEDRENSER TYPE GS MED  
GØDNINGSNEDLÆGGER
Bedrenser type GS med gødnings-
nedlægger giver mulighed for placering 
af gødning langs med planterækken.

Nøjagtig dosering med udsåningsvalser 
samt kørselsafhængig dosering ved 
hjælp af træksektion.

Justerbare nedløbssektioner.
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Teknisk data: 
Rækkeantal: 2 – 7 rækker

Rækkeafstand: fra 200 m/m

Antal bede: 3 – 5 – 7 

Hydraulisk selvstyring ved hjælp af føler 
på planterækken.

Vægt: fra 870 kg

Kraftbehov: fra 68 KW
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BEDRENSER FOR 3 - 7 BEDE,  
HYDRAULISK OPKLAP
Bedrenser med stor kapacitet og nøjagtig præcision når det gælder mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder.

Bedrenser for 3 - 7 bede med hydraulisk selvstyring for hvert enkelt bed.

Rensesektioner med S-tænder med gåsefodsskær.

Dybdehjul i hvert enkelt bed for nøjagtig dybdekontrol.

Ekstraudstyr:
Treklør

Strigler

Afskærmet sprøjteudstyr

Gødningsudstyr



Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1500 – 5000 m/m

Tænder: Ø 7 m/m, 590 m/m længde

Standard trepunktsophæng

Vægt: 150 – 500 kg

Kraftbehov: fra 25 KW
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LANGFINGERHARVE (STRIGLE)
Langfingerharve til mekanisk ukrudts- 
bekæmpelse i etablerede kulturer med 
stor kapacitet.

De lange fleksible tænder arbejder også 
imellem planterne i rækken.

Central indstilling af tændernes aggres-
sivitet.

www.egedal.dk
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ROTORSTRIGLE
Rotorstrigle harve til mekanisk ukrudts-
bekæmpelse på tværs af etablerede 
kulturer.

De fjedrende tænder arbejder ind i mel-
lem planterne fra begge sider ved hjælp 
af den roterende bevægelse.

Rotoren kan trinløst indstilles i hastig-
hed og derved kan den altid tilpasses 
ukrudtstryk, plante- og jordforhold.

Dybdehjul på plantebedet for præcis 
arbejdsdybde.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1800 m/m

Tænder: Ø 7 m/m, 590 m/m længde

Frihøjde: 600 m/m

Standard trepunktsophæng

Vægt: 240 kg

Kraftbehov: fra 35 KW
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TVÆRSTRIGLE TYPE POWER RAKE
Tværstriglen er den optimale maskine til ukrudtsbekæmpelse i rækkekulturer, 
maskinen arbejder ved hjælp af 4 rækker fjedertænder som arbejder i pendul-
bevægelse ind i planterækkerne.

Maskinens dybdehjul kører mellem rækkerne for optimal dybdekontrol, pendul-
bevægelserne tilpasses med oliemotor med trinløs hastighedsindstilling således at 
maskinen tilpasses de aktuelle jord og planteforhold.

Tværstriglen er velegnet til alle træagtige planter samt grøntsager som økologiske 
løg og lignende.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1500 m/m (standard)

Antal bede: 1 – 7 

Tænder: Ø 7 m/m, 590 m/m længde

Trepunktsophæng kat II

Vægt: 450 kg (1 bed)

Kraftbehov: fra 40 KW

www.egedal.dk
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3-bedet med hydraulisk opklap

Færdigt arbejde!

1 bed

6-rækket bed

7-bedet
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BEDRENSER FOR TRACMASTER/FENDT
Undermonteret bedrenser for Tracma-
ster/ Fendt og andre redskabsbærer 
med trepunktsophæng mellem for og 
bagaksel.

Parallelogramophængte rensesektio-
ner med dybdehjul og S-tænder med 
gåsefodsskær.

Teknisk data: 
Rækkeantal: 2 – 7 rækker

Rækkeafstand: fra 220 m/m

Trepunktsophæng tilpasset  
redskabsbæreren

Vægt: 300 kg (5-rækket)

Kraftbehov: fra 22 KW

www.egedal.dk
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RÆKKEGØDNINGS – NEDLÆGGER
Front eller bagmonteret rækkegød-
ningsnedlægger for udlægning af kunst-
gødning mellem planterækkerne.

Kørselsafhængig dosering.

Nem indstilling af udsåningsmængden 
via kædekassetter og udsåningsvalser.

Teknisk data: 
Rækkeantal: 3 – 7 rækker (standard)

Såkasse bredde: 1200 m/m

Rumindhold

Trepunktsophæng kat. II 

Vægt: ca. 160 kg under vægt

Kraftbehov: fra 22 KW
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BLÆSEMASKINE TYPE BM  
TIL ROSENGRUNDSTAMMER,  
FRUGTTRÆER OG LIGNENDE
Blæsemaskine til frilægning af roser/
frugttræsgrundstammer, en kraftig 
luftstrøm frilægger effektivt og skånsomt 
rosen og frugttræsgrundstammerne, 
hver række bliver blæst fra begge sider.

Selvstyrende for optimal tilpasning af 
blæsesektionerne til rækkerne.

Teknisk data: 
Rækkeantal: 1, 2 eller 4 rækker

Rækkeafstand variabel: 600 – 900 m/m

Standard trepunktsophæng kat. II

Stilbare dybdehjul

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

Vægt: 600 kg (2-rækket)

Kraftbehov: fra 55 KW

www.egedal.dk



46

BM 1 rk. høj model

Færdigt arbejde!

M 2 rk.

Færdigt arbejde!

BM 4 rk.
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RÆKKEMASTER
Rækkemaster til ukrudtsbekæmpelse og 
jordløsning i rækkekulturer, den specielle 
konstruktion med 3 tænder der arbejder 
i pendul bevægelse giver mulighed for at 
arbejde tæt på planternes rodnet uden 
beskadigelse, samtidig løsnes jorden 
som forhindrer evt. erosion.

Hver rensesektion er parallelogram- 
ophængt med separat dybdehjul.

Teknisk data: 
Rækkeantal: 4-5-6 og 7 rækker

Rækkeafstand: 20 til 27 cm (variabel)

Hydraulisk drift: min. 25 l/min

Arbejdsdybde: maks. 150 m/m

Styretøj og sæde

Standard trepunktsophæng kat II

Vægt: 600 kg (5-rækket)

Kraftbehov: fra 40 KW

www.egedal.dk
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ROSENKLIPPER TYPE V
Rosenklipper med båndsavklinge beregnet til klipning af roser, buske, skovplanter 
og lignende.

Hurtigløbende båndsavklinge giver et glat og rent snit, stor kapacitet, justerbar 
arbejdshøjde ved hjælp af dybdehjul.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1100/1200 m/m

Arbejdshøjde: 100 – 600 m/m

Bredde: 2050/2150 m/m

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

Standard trepunktsophæng

Vægt: 120 kg

Kraftbehov: 30 KW

Ekstraudstyr:
Udstyr til frontmontering
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TOPKLIPPER
Topklipper er beregnet til tilbageskæ-
ring af ungplanter på bede og i rækker. 
Topklipperen består af en slagleklipper 
der klipper og findeler materialet for 
hurtig formuldning, så materialet ikke 
generer i efterfølgende kulturarbejde. 
Efter slagleklipperen er der monteret en 
knivbjælke der giver planterne et glat og 
rent afklipningssted.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1300 m/m

Arbejdshøjde: 100 – 800 m/m

Bredde: 1700 m/m

Kraftoverføringsaksel 540 o/min

Vægt: 650 kg

Kraftbehov: fra 45 KW

www.egedal.dk
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NET/PLASTUDLÆGGER
Net/plastudlægger er beregnet til ud-
lægning af net, flis, plastik eller lignende.  
Hurtig og effektiv udlægning også på 
forhøjede bede.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: variabel op til maks. 
1800 m/m (standard)

Bredde: 2100 m/m

Diameter af net/plastic rulle:  
maks. 400 m/m

Standard trepunktsophæng

Vægt: 250 kg

Kraftbehov: fra 22 KW

Ekstraudstyr:
Udstyr til opsamling/oprulning af  
net/plastik
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REDSKABSBÆRER TYPE TRACMASTER
Egedal Tracmaster redskabsbærer er beregnet for forskellige redskabskombinationer 
til bed og rækkekulturer.

Redskaber kan monteres i front – central og baglift, frit udsyn til front og centrallift 
for optimale arbejdsbetingelser og præcision.

Trinløs hydrostatisk fremdrift, køre og liffunktioner styres via joystick.

Mulighed for førerkabine med aircondition.

Standardudstyr:
Central lift 1000 kg

Bagerste lift 1500 kg

Førerplads med sikkerhedsbøjle og 
affjedret sæde

Joystick for betjening af fremdrift, lift, osv

Teknisk data: 
Motor: fra 45 KW

Transmission: hydrostatisk

Dæk: 7.50 R18 / 9,5 R32

Sporvidde: 1500 – 1800 – 2050 m/m

Vægt: ca. 2400 kg

Styring: hydraulisk på forhjul

Frihøjde: 600/800 m/m

www.egedal.dk
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RADRENSER TYPE LH
Radrenser type LH er beregnet til 
rækkerensning i juletræer – skovrejs-
ning – læhegn og lignende, type LH 
er opbygget med kraftige parallelog-
ram-ophængte rensesektioner med 
S-tænder og gåsefodsskær.

Radrenseren kan leveres med forskellige 
frihøjder alt efter opgave.

Teknisk data: 
Rækkeantal: 2 – 4

Frihøjde: 600 – 1000 m/m

Standard trepunktsophæng

Vægt: fra 500 kg

Ekstraudstyr:
Forskellige typer gåsefodsskær

Fingerhjul

Strigle efterharve
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PLANTELØFTER TYPE L
Planteløfter type L er beregnet til optag-
ning af småplanter i rækker og på bede, 
skæret som underskærer planterne, 
er forsynet med løftegrene som løsner 
planterne for nem optagning.

Planteløfteren kan også monteres med 
rodstikningsskær for rodskæring.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 600 – 1500 m/m

Arbejdsdybde: max. 250 m/m

Standard trepunktsophæng

Dybdehjul

Vægt: 180 kg (1300 m/m)

Kraftbehov: fra 35 KW

www.egedal.dk
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RODSKÆREMASKINE TYPE BRS
Rodskæremaskine type BRS er beregnet til rodskæring af planter i række og på 
bede, maskinens skråtstillede skær sikrer en optimal skærende effekt samtidig med 
at maskinen er velegnet til alle plante og jordforhold.

Brede indstillelige dybdehjul for nøjagtig dybde indstilling.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1100 – 1500 m/m

Arbejdsdybde: maks. 250 m/m

Standard trepunktsophæng

Dybdehjul

Vægt: 345 kg (1300 m/m)

Kraftbehov: fra 35 KW

Ekstraudstyr:
Hydraulisk niveauregulering, som auto-
matisk regulerer den forud indstillede 
arbejdsdybe ved hjælp af tastehjul der Med hydraulisk niveauregulering

kører på bedet således at maskinen 
arbejder uafhængigt af kørespor
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RODSKÆREMASKINE TYPE 
PRUNEMASTER
Rodskæremaskine type Prunemaster er beregnet til vertikal og horisontal rodskæring 
i en arbejdsgang af planter i rækker.

De bevægelige knive giver mulighed for nøjagtig rodbeskæring for udvikling af et 
kompakt og ensartet rodnet.

Indstilleligt parallelogram med dybdehjul for hver enkelt række.

Hydraulisk drift.

Teknisk data: 
Rækkeantal: 4-5-6 og 7 rækker

Rækkeafstand: fra 150 m/m

Arbejdsdybde: 50 – 180 m/m

Oliebehov: min. 25 l/min

Styretøj og sæde

Standard trepunktsophæng

Vægt: 447 kg (5-rækket)

Kraftbehov: fra 36 KW

www.egedal.dk
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RYSTELØFTER  
TYPE RR
Rysteløfter type RR er beregnet til op-
tagning af frøbeds – priklebeds planter 
samt lignende kulturer på bede og i 
rækker, maskinens indstillelige rystesy-
stem kan altid tilpasses den ønskede ef-
fekt, afhængig af jord og planteforhold.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 500-1200-1500 m/m

Arbejdsdybde: maks. 250 m/m

Dybdehjul

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

Standard trepunktsophæng

Vægt: fra 420 kg

Kraftbehov: fra 44 KW
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RYSTELØFTER TYPE SR2
Rysteløfter type SR2 er beregnet til optagning af alle slags planter på bede og i ræk-
ker, maskinens konstruktion gør den velegnet til optagning i alle jordtyper, maskinen 
er med fast forskær som giver en rolig arbejdsgang, rysteristen leveres i forskellige 
udførsler, for optimal frilægning af planterne under alle forhold.

Standard trepunktsophæng

Vægt: 580 – 660 kg

Kraftbehov: fra 45 KW

Ekstraudstyr:
1 sæt dybdehjul (ekstra)

Rysterist med 70 – 105 (standard)  
– 140 m/m grenafstand

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1100-1200-1300- 
1400-1500 m/m

Arbejdsdybde: maks. 280 m/m

Rysterist med 105 m/m grenafstand

Dybdehjul

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

www.egedal.dk
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I arbejde

I arbejde

I arbejde

I arbejde
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SIDELØFTER TYPE STANDARD
Sideløfter type standard er beregnet til optagning af højstammede planter i række 
eller lignende, maskinen er monteret med et kraftigt U-skær med rystesystem der 
løfter og ryster planterne fri for vedhængende jord.

Maskinens trepunktsophæng kan sideforskydes således at den kan indstilles til 
traktorens hjulbredde.

Standard trepunktsophæng

Vægt: 420 – 430 kg

Kraftbehov: fra 55 KW

Ekstraudstyr:
Dybdehjul med spindelindstilling

Andre bredder U-skær

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 500 eller 600 m/m

Arbejdsdybde: maks. 350 m/m

Udvendig bredde: 2400/2500 m/m

Modholderskær

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

www.egedal.dk
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SIDELØFTER TYPE WIBRO
Sideløfter type Wibro er beregnet til optagning af højstammede planter i rækker 
eller lignende, maskinen er monteret med et kraftigt vibrerende U-skær med lange 
rystegrene som giver en god ryste-effekt, samt minimerer trækkraftbehovet.

Type Wibro er standard med hydraulisk sideforskydning samt hydraulisk indstilling af 
højre dybdehjul, venstre dybdehjul indstilles med spindel.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 500 eller 600 m/m

Arbejdsdybde: maks. 400 m/m

Udvendig bredde: 2500/2600 m/m

Sideforskydning: 300 m/m

Modholderskær

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

Standard trepunktsophæng

Vægt: 900/990 kg

Kraftbehov: fra 45 KW
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BEDOPTAGER TYPE BOT
Bedoptager type BOT er beregnet til optagning af frøbedsplanter og lignende hurtigt 
og rationelt. Planterne underskæres og føres derefter op på transportbåndet som løfter 
planterne op på det vibrerende sorterbord, planterne samles nemt op fra sorterbordet 
og placeres i kasser.

Med bedoptageren er det muligt at opnå stor kapacitet samt også en god arbejds-
stilling for de personer som betjener maskinen.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1200 m/m (standard)

Arbejdsdybde: maks. 250 m/m

Bredde: 2300 m/m

Længde: 5700 m/m

www.egedal.dk

Sporvidde: 1500/1600 m/m

Hydraulisk drift: 35 liter/minut

Montering: Trækbom

Vægt: 1425 kg

Kraftbehov: fra 45 KW
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BEDOPTAGER TYPE P.S.
Bedoptager type P.S. er beregnet til optagning af planter på bede og i rækker hvor 
der ønskes stor kapacitet. Bedoptageren er monteret med en frontmonteret ryste-
løfter som underskærer og befrier planterne for jord, herefter føres planterne op på 
det vibrerende sorterbord hvor planterne sorteres og lægges over på paller eller evt. 
parallelkørende vogn (ekstraudstyr).

Alle maskinens funktioner er hydrauliske og maskinen har eget hydraulisk system, 
samt styrbare bærehjul for god manøvredygtighed.

Stor kapacitet – god ergonomi.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 1200/1300 m/m (standard)

Arbejdsdybde: maks. 280 m/m

Bredde: 2560 m/m

Længde: 8000 m/m

Sporvidde: 1500/1600 m/m

Pallelift

Oliepumpe: direkte på kraftoverførings-
aksel

Montering: Trækbom

Vægt: ca. 1920 kg

Kraftbehov: fra 60 KW

Ekstraudstyr:
Transportbånd for parallelkørende vogn
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PLANTEOPTAGER TYPE LIFTMASTER
Planteoptager type Liftmaster med bindeapparat er beregnet til optagning af 
planter på bede og i rækker. Planterne underskæres og gribes derefter af maskinens 
optagerbånd, som fører planterne, samtidig passerer planterne maskinens rod-
rensningssystem, op til bindeapparatet hvor planterne bindes i bundter.

Planterne kan herefter efterlades på jorden, eller læsses på paller (ekstra udstyr) eller 
læsses på efterfølgende eller parallelkørende vogn (ekstra udstyr).

Velegnet til planter 15 – 120 cm højde, rosengrundstammer, nåletræer, løvtræer osv.

Standard trepunktsophæng/stabilisator 
kæde

Vægt: ca. 1850 kg

Kraftbehov: fra 60 KW

Ekstraudstyr:
Platform med pallelift

Transportbånd for parallelkørende vogn

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: U-skær 200 – 280 m/m

Arbejdsdybde: maks. 250 m/m

Bredde: min. 2400 m/m, maks. 2750 m/m

Hydraulisk sideforskydning: 350 m/m

Eget hydraulisk anlæg

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

www.egedal.dk
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Bånd for parallelkørende vogn (ekstra udstyr)Liftmaster 
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PLANTEOPTAGER TYPE RO
Planteoptager type RO er beregnet til 
optagning af planter på bede og i ræk-
ker. Planterne underskæres og gribes 
derefter af maskinens optagerbånd som 
fører planterne, samtidig med at de 
passerer maskines rodrensningssystem, 
op til maskinens plantelager, hvorfra 
planterne manuelt læsses på palle,  
parallelkørende eller efterfølgende vogn.

Planteoptager type RO er monteret med 
specielle optagerbånd med ”gummi-
fingre” som fastholder selv store tunge 
planter uden beskadigelser, meget 
velegnet til planter fra 20 – 200 cm høj-
de, typisk roser, frugttræer, lette buske, 
løvtræer, nåletræer osv.

Eget hydraulisk system trinløs indstilling 
af alle funktioner.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: U-skær 200 – 350 m/m

Arbejdsdybde: maks. 300 m/m

Bredde: min. 2550 m/m, maks. 2900 m/m

Hydraulisk sideforskydning: 350 m/m

Eget hydraulisk anlæg

Kraftoverføringsaksel 540 o/min

Standard trepunktsophæng/ midt  
montering af cylinder på traktor

Vægt ca. 1800 kg

Kraftbehov: fra 60 KW

Ekstraudstyr:
Standard platform

Platform med pallelift

Transportbånd for parallelkørende vogn

www.egedal.dk
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Hydraulisk pallelift

Med Rasspe bindemaskine

Bånd for parallelkørende vogn
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PLANTEOPTAGER TYPE NG
Planteoptager type NG er beregnet til optagning af planter på bede og i rækker. 
Planterne underskæres og gribes af maskinens smalle optagerbånd (60 m/m) med 
”gummifingre” som fører planterne, samtidig med at planterne passerer maskinens 
rodrensningssystem, op til maskinens plantelager, hvorfra planterne manuelt læsses 
på palle, parallelkørende eller efterfølgende vogn.

Planteoptager type NG er meget velegnet til planter fra 10 – 120 cm højde, typisk 
nåletræer, løvtræer og lignende.

Eget hydraulisk system, trinløs indstilling af alle funktioner med fjernstyring fra traktoren.

Vægt: ca. 1450 kg

Kraftbehov: fra 60 KW

Ekstraudstyr:
Standard platform

Platform med pallelift

Transportbånd for parallelkørende vogn

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: U-skær 180 – 250 m/m

Arbejdsdybde: maks. 250 m/m

Bredde: min. 2550 m/m, maks. 2900 m/m

Hydraulisk sideforskydning: 350 m/m

Eget hydraulisk anlæg

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

Standard trepunktsophæng/midt  
montering af cylinder på traktor

www.egedal.dk
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Tværbånd
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KARRUSELVOGN
Karruselvogn med drejbart lad til 
transport af planter og lignende. Kar-
ruselvognen har standard plads til 4 
stk. paller/containere og vognen er 
forberedt til efterspænding på Ege-
dal planteoptagere, ved hjælp af det 
drejbare lad er det muligt, at pallerne/
containerne læsses af kun en person.

Vognene kan efterkobles, således der 
kan flyttes flere vogne på en gang.

Teknisk data: 
Ladmål: 2500 x 2500 m/m (standard)

Nyttelast: 2500 kg

Vægt: 800 kg

Kraftbehov: fra 30 KW

Ekstraudstyr:
Presenning overbygning med  
forskydelige sider

www.egedal.dk
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BINDEMASKINE TYPE RASSPE RS312
Bindemaskinen er beregnet til bundt-
ning af forskellige slags plantesko-
leplanter og lignende. Maskinen er 
standard monteret med el-motor for 
stationær brug og trepunktsophæng 
for traktordrift til brug i marken.

Teknisk data: 
380 volt

Bundtediameter: maks. ca. 250 m/m

Bredde: 1000 m/m

Længde: 1150 m/m

Vægt: 230 kg

Kraftbehov: fra 22 KW
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GRUBBER 2 TANDS
Grubber som er beregnet til dybdebe-
arbejdelse af kørespor i bed og ræk-
kekulturer. Grubberens kraftige tænder 
bryder jorden i køresporet ned til 600 
m/m dybde.

Teknisk data: 
Antal tænder: 2 

Tandafstand: 1500 – 1650 m/m (standard)

Arbejdsdybde: maks. 600 m/m

Vægt: 350 kg

www.egedal.dk
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KOMPOSTVENDER TYPE K-250/K-300
Kompostvender er beregnet til vending/
blanding af kompostmiler, maskinen 
vender og blander kompostmaterialet 
ved hjælp af den spiralformede tromle 
der løfter og vender materialet for opti-
mal kompostering.

Teknisk data: 
Arbejdsbredde: 2500/3000 m/m

Hydraulisk opklap af tromleenhed

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

Transportbredde: 2500 m/m

Vægt: 1600/1800 kg
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ENERGY PLANTER
Energy Planter for plantning af pile- og poppel stiklinger med stor kapacitet.

Maskinen afkorter automatisk stiklingerne i ca. 20 cm længde og derefter plantes 
stiklingerne lodret ned i planterillen ved hjælp af det hydrauliske plantesystem.

Slidstærkt ”tromleklippe” system med minimal vedligeholdelse.

Længde af stiklinger: ca. 200 m/m 
(standard)

Kraftoverføringsaksel: 540 o/min

Hydraulik: ca. 60 liter/min

Standard trepunktsophæng

Vægt: 2 rk. 1600 kg, 4 rk. 2800 kg

Teknisk data: 
Kapacitet: 1 – 3 HA/time

Rækker: 2 eller 4

Rækkeafstand: 750 m/m

Planteafstand: variabel 300 – 800 m/m 
(standard)

Diameter af stiklinger: Ø 8 – 30 m/m

www.egedal.dk



JULETRÆSMASKINER
Vi har også komplet program til juletræer/skovbrug,
maskiner og udstyr til ethvert behov.



GARTNERIMASKINER 
Vi har også komplet program til  
gartnerier, maskiner og udstyr til ethvert behov.

www.egedal.dk



Torvegade 39  .  DK-7160 Tørring
Telefon +45 75 80 20 22  .  Telefax +45 75 80 20 33

e-mail: Info@egedal.dk  .  www.egedal.dk

Tr
yk

: w
w

w
.s

te
pp

rin
tp

ow
er

.d
k

Maskinerne kan være vist med ekstra udstyr


